


           
           








 

 
 
 Parkeringsplatser vid C-D-och E-husen 
 Så var nu det mesta arbetet med att renovera p-platser och den yttre 
 miljön mellan Stamgatan 47 och 65 avslutat. Förra helgen målades de nya 
 parkeringsrutorna upp framför Elefanthuset och de flesta växterna är 
 planterade. Slutbesiktning skall självklart göras och kanske kommer det att 
 innebära några smärre justeringar. Efter detta skall utvärdering göras och 
 sedan är det dags att gå vidare med resten av vårt område. 
 Vi vill tacka alla er som 'drabbats' under ombyggnaden och ibland haft det lite 
 besvärligt med parkering. Ni har varit mycket tålmodiga men resultatet var värt 
 att vänta på! 
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 Ombyggnad av kök 
 Du som planerar att bygga om i ditt kök, tänk på att du inte får bygga  för de 
 ventilationskanaler som finns i köket. Vid sotning och rensning av  dessa 
 kanaler måste det gå att komma åt dem annars riskerar både du och dina 
 grannar att få betydligt sämre luft inomhus.Skall du montera en  köksfläkt 
 MÅSTE det vara en kolfilterfläkt, ingen annan typ av fläkt är godkänd i våra 
 hus.   
   
 
 Trivselregler tvättstugorna 
 Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsa om. Vi ber dig 
 därför att noga följa våra trivselregler. Dessutom vill vi alla att du lämnar 
 tvättstugan så att den som kommer efter dig känner samma trivsel som du 
 själv. 
 Så här använder du tvättstugan: 
 -Följ bokningssystemets regler noga, då undviker du onödiga konflikter med 
 grannarna och bidrar till att skapa ett trvisamt boende för alla. 
 - Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än tvättiderna! 
 - Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna. 
 - Husdjur får inte vistas i tvättstugan. 
 - Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan. 
 - Låt tvättstugan inventarier och städmaterial var kvar i tvättstugan. 
 - Du får inte tvätta mattor, använd grovtvättstugan i Stamgatan 3 för detta. 
 - Du får inte färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna. 
 - Lämna tvättstugan så att nästa boende kan påbörja sin tvättid på utsatt tid. 
 - Du måste städa efter dig! 
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 Grillsäsongen börjar 
 Nu när sommaren står inför dörren är det bra att  alla känner till vad som 
 gäller för grillning  på balkong. Det är alltså inte tillåtet att grilla på 
 balkongen. Vi hänvisar istället till vår trevliga Stampark där det finns flera 
 grillar för allmänt bruk. För allas trevnad, se till att göra  rent efter dig!  
 

 
 
 
Trivselklubben har ordet 
Vårt första månadsmöte 6/5 hade vi i den 
nya lokalen på Stamgatan 2. Trevligt att så 
många som 72 pensionärer kom och vi 
rymdes allihopa! 
 Efter välkomstdrinken tog den 
musikaliska gruppen RAA vid med sin 
många instrument och olika visor från när 
och fjärran. 
Inför sommaren vill vi meddela: 
Boule spelas i parken varje dag kl 13.00. 
Gympagänget fortsätter sin 
stavgång/promenad  varje onsdag kl 
09.00, start  parksidan av Stamgatan 70. 
Pensionärer är välkomna på ca 1 timmes 
promenad. 
Torsdag den 12 juni är det öppet i  
lokalen kl 13.00-15.00 för fika, lånaböcker, 
spela spel eller bara umgås. 
Trivselklubben önskar alla en trevlig och 
fridfull sommar! 

 







SVOB har ordet 
Parkleken stänger för sommaruppehåll den 
19/6 och terminen avslutas med en 
midsommarfest. Information kommer att 
sättas upp på anslagstavlorna. 
Under sommaruppehållet kommer inte 
lokalen att hyras ut. 
Parkleken öppnar igen den 4/8. 
Ändrade öppettider: 
Vi har öppet 13-17 må - fre 
 
Glad sommar önskar SVOB
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